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Проект! 

ЗАПОВЕД 

 

№ ……………………………. 

 

На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), във връзка с предложение на РИОСВ – София 

(вх. №05-08-1668/22.06.2020г.) министърът на околната среда и водите да предприеме 

действия за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, раздел втори на 

ЗОПОЕЩ относно настъпила на 07.05.2020г. аварийна ситуация с пробив на дига на 

Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД – гр. Перник, вследствие на 

която са настъпили екологични щети по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 от 

ЗОПОЕЩ, въз основа на  документите, приложени към предложението на РИОСВ – София е 

констатирано следното: 

На 07.05.2020г. е настъпила аварийна ситуация с пробив на дига на Сгуроотвал 

„7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД – гр. Перник и изтичане на  шламови води 

от дигата на сгуроотвала, в резултат на което са заляти футболно игрище в кв. „Калкас“ под 

стената на сгуроотвала, с което е причинено замърсяване на почва, с размер на замърсената 

площ 7000 кв. м. Шламовите води постъпват в дере и по открит бетонов канал се вливат във 

водоприемника р. Струма. За замърсяването е  извършена проверка от РИОСВ – Перник 

(понастоящем РИОСВ – София) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БВ ЗБР) 

– гр. Благоевград, която е обективирана в констативни протоколи (КП), издадени от РИОСВ 

– Перник (КП №113/07.05.2020, КП №115/07.05.2020г., КП№117/07.05.2020г., КП 

№145/20.05.2020г., Протокол за проверка №20/22.05.2020г., КП №150/22.05.2020г.).                    

При проверката са взети водни проби за проследяване на замърсяването на р. Струма, в пет 

пункта от гр. Перник до язовир „Пчелина“. Взети са и почвени проби от замърсените с шлам 

терени в кв. „Калкас“. Направени са анализи на водните проби, като въз основа на 

протоколите от Централна лаборатория на ИАОС (Протокол за вземане на извадки от почва 

№712/22.05.2020г., Протокол от изпитване №01-0837/03.06.2020г.; Протокол за вземане на 

проба/извадка от води №600, №601, №602, 0603, №604 от 07.05.2020г. и Протокол за 

изпитване на повърхностни води №01-0689/13.05.2020г.) са установени високи стойности 

над пределнодопустимите концентрации по показатели: електропроводимост, неразтворени 

вещества, калциево-карбонатна твърдост, сулфати и манган, а от анализа на почвените проби 

– е видно, че в една дълбочина има превишение по един показател – арсен.  
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Въз основа на представените документи към предложението на РИОСВ – София и 

резултатите от изследваните водни и почвени проби, се стига до извода, че вследствие 

аварията на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД са настъпили 

екологични щети по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3 от ЗОПОЕЩ. Съгласно чл. 7, 

ал. 3 от ЗОПОЕЩ, министърът на околната среда и водите провежда процедурите за 

определяне на оздравителни мерки, когато причинените екологични щети засягат повече от 

един природен ресурс. Предвид факта, че в конкретния случай с причинените екологични 

щети се засягат повече от един природен ресурс (води и почви), на основание чл. 8, ал. 1, т. 5 

от ЗОПОЕЩ, от РИОСВ – София е внесено предложение министърът на околната среда и 

водите да предприеме действия за определяне на оздравителни мерки по реда на глава втора, 

раздел втори на ЗОПОЕЩ.  

Във връзка с горното, с писмо до „Топлофикация Перник“ АД, с копие до РИОСВ 

– София и БД „Западнобеломорски район“ (изх. № 05-08-1668/03.07.20202г.), е изискано 

предоставяне на информация по чл. 26 от ЗОПОЕЩ, в срок 10 дни от получаване на писмото. 

(Писмото е изпратено с обратна разписка, която е подписана при получаване на 

09.07.2020г.).  

С писмо вх. № 05-08-1668/17.07.2020г., от „Топлофикация Перник“ АД е 

предоставена информация по чл. 26 от ЗОПОЕЩ в МОСВ. В писмото се съдържа 

информация за предприетите във връзка със случая на 07.05.2020г. приложими мерки по чл. 

26, ал. 1, т. 1, оздравителни мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2, в т.ч. информацията по чл. 26, ал. 2 от 

ЗОПОПЕЩ и предложение с необходимите оздравителни мерки, съгласно чл. 26, ал. 3 от 

ЗОПОЕЩ.  

На 29.07.2020г. от РИОСВ – София и БД ЗБР е извършена проверка на фактите и 

обстоятелствата, изложени в представената от оператора информация, на основание  чл. 27 и 

чл. 28 от ЗОПОЕЩ. Резултатите от проверката са обективирани в Констативен протокол 

№ККФОС-ГВ-6/29.07.2020г., издаден от РИОСВ – София. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7, ал. 3 от ЗОПОЕЩ във връзка с               

чл. 29, ал. 1 и ал. 6 от същия закон 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

„Топлофикация Перник“ АД със седалище и адрес на управление област Перник, 

община Перник, гр. Перник п.к. 2303, ж.к. „Мошино“, ЕИК 113012360, представлявано от 

Любомир Вангелов Спасов незабавно да предприеме действия за отстраняване на причинени 

екологични щети в резултат от пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“, като 

извърши следното: 

1. Възстановяване на дигата на сгуроотвала;  

2. Преустановяване на изливането на води от сгуроотвала;  

3. Преустановяване на дейностите на сгуроотвала (в т.ч. намиване на сгуропепелна маса и 

демонтаж на тръбопроводи);  

4. Почистване на площта на игрището в кв. „Калкас“ (с размер 7000 кв. м.), полагане на 

хумус и затревяване на почистения терен, в т.ч. пробовземане и анализ на почвени проби 

за доказване на постигането на целта „Възстановяване на площите в състояние преди 

аварията“;  

5. Улавяне на повърхностните води от дерето над сгуроотвала, с цел недопускане 

наводняване на футболното игрище;  
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6. Техническа и биологическа рекултивация на цялата територия на сгуроотвала  в 

съответствие с одобрен от РИОСВ и МОСВ проект "Тампониране, техническа и 

биологическа рекултивация и проект за отвеждане на водите извън рекултивираните 

площи и борба с ерозията на Сгуроотвал "7-ми септември", III-етап от кота 784,40 до кота 

785,60", останалата площ за рекултивация. 

7. Техническа рекултивация на дигата под сгуроотвала с оглед недопускане на подобни 

аварийни ситуации, които ще доведат до замърсяване и влошаване на екологичното 

състояние на повърхностното водно тяло BG4ST900R003 – река Струма от язовир 

Студена до вливане в река Конска, в частност р. Струма, в кв. „Димова махала“, землище 

на гр. Перник.  

8. Мониторинг на повърхностни води – четири пъти в годината в следните три пункта, в 

които са отчетени превишения по показатели „Електропроводимост“, „Неразтворени 

вещества“, „Калциево-карбонатна твърдост“, „Сулфати“ и „Манган“:  

 Пункт Бетонов канал в кв. „Димова махала – Триъгълника“, гр. Перник; 

 Мост на р. Струма в кв. „Ив. Пашов“, гр. Перник; 

 Пункт р. Струма преди ГПСОВ, гр. Батановци. 

 

Предвид горното случаят е категоризиран като случай на причинени екологични 

щети, съгласно §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОПОЕЩ. 

Оздравителните мерки, описани по-горе, да се изпълнят в …….. дневен срок*, 

считано от датата на връчване на настоящата заповед, съобразно график (в приложение). 

Финансовите средства, необходими за изпълнение на оздравителните мерки по т.т. 1-

8, съгласно представен финансов разчет от дружеството (вх. № 05-08-1668/17.07.2020г.), 

неразделна част от настоящата заповед, са в размер общо …………………………  лв. (по т. 1- 

т. 4 по първото писмо на дружеството – т. 1 – до 4500 лв., т. 2 – 0 лв., т. 3 – до 2500 лв. т. 4 – 

до 35 000 лв.)*  

______________ 

*Срокът и финансовия разчет на разходите ще бъде определен при консултациите с 

оператора, по чл. 29 ал. 5 от ЗОПОЕЩ 

Разходите за изпълнение на оздравителните мерки са за сметка на „Топлофикация 

Перник“ АД, представлявано от Любомир Вангелов Спасов – изпълнителен директор. 

Заповедта да се връчи на оператора „Топлофикация Перник“ АД чрез изпълнителния 

директор Любомир Вангелов Спасов  - за сведение и изпълнение, на директора на РИОСВ – 

София и БД „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград и кмета на Община Перник – за 

сведение и контрол, на РЗИ – Перник и Областния управител на Област с административен 

център Перник – за сведение.  

На основание чл. 29, ал. 9 от ЗОПОЕЩ настоящата заповед подлежи на обжалване от 

заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 дневен срок 

от съобщаването й пред Върховния административен съд. 

 

Приложение – график и финансов разчет за изпълнение на оздравителните мерки  

 

 

ЕМИЛ ДИМИТРОВ 

Министър на околната среда и водите 

 


